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يشهد العراق ،يوم  10ترشين األول /أكتوبر  ،2021انتخابات نيابية مبكرة ،هي األوىل يف كونها «انتخابات
مبكرة» بعد الغزو األمرييك للبالد يف 2003؛ إذ تأيت بعد استقالة حكومة عادل عبد املهدي ،أواخ َر ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2019إثر حركة احتجاجات واسعة ،يصفها مشعلوها واملنخرطون فيها ومؤيدوها بأنها «ثورة»،
وعقب تويل مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء (يف أيار /مايو  ،)2020الذي جعل من أهم أولويات حكومته
«إجراء انتخابات مبكرة استجابة للمطالب الشعبية الحقة» ،كام جاء يف خطابه أمام الربملان ،بعد نيل حكومته
الثقة .1وبالفعل ،دعا الكاظمي رسم ًّيا ،يف أواخر متوز /يوليو  ،2020إىل إجراء انتخابات مبكرة يف .2021
ع ّد الكاظمي حكومتَه «حكومة انتقالية» ،مهمتُها األساسية هي التهيئة لالنتخابات املبكرة ،يف حني كان
استكامل لوالية حكومة عبد املهدي .وتحدي ُد الكاظمي مهم َ
ة حكومته عىل
ً
يف إمكانه أن يقدّمها بوصفها
حا مسعى الكاظمي لتضمني
حا ورصي ً
هذا النحو إمنا يأيت يف إطار خطاب متعاطف مع الثورة ،وقد كان واض ً
خطاب ثورة ترشين ومطالبِها يف خطابه.
وبغض النظر عن دوافع الكاظمي الحقيقية وراء ذلك ،يدخل هذا التوظيف يف سياق رصاع النخبة الشيعية الحاكمة
وانقساماتها ،وال سيام الشكل األخري لالنقسام ،الذي تبلور خالل حقبة رئيس الوزراء حيدر العبادي (.)2018-2014
حدة أبدًا ،بل كانت منقسمة منذ األيام
يف واقع الحال ،مل تكن
النخب والتنظيامت السياسية الشيعية مو ّ
ُ
األوىل التي أعقبت سقوط نظام صدّام حسني؛ بسبب خالفات املصالح والتوجهات ،والرصاع عىل متثيل الهوية
الشيعية كذلك .غري أن طبيعة االنقسام وشكله (ومن ثم أطرافه) كانا يتغريان باستمرار ،من انقسام الداخل
والخارج ،إىل انقسام الدولة وامليليشيات ،إىل االنقسام عىل فهم طبيعة عالقة النخبة الشيعية الحاكمة
باملكونات اإلثنية والدينية األخرى يف البالد ونخبها ،إىل االنقسام عىل فهم موقع العراق من الرصاعات
م األخري حقب َ
النخب
ة العبادي؛ إذ انقسمت
اإلقليمية ،وال سيام طبيعة العالقة بإيران .وقد طبع هذا االنقسا ُ
ُ
الشيعية عىل موقف (وموقع) العراق من املحاور اإلقليمية ،وطبيعة العالقة بالدول العربية ،وحدود النفوذ
اإليراين ،وكذلك عىل الكيفية التي ينبغي أن يتخذها تحديد دور الواليات املتحدة األمريكية يف العراق،
التي كانت قد سحبت قواتها العسكرية من البالد ،أواخر عام  ،2011استنادًا إىل االتفاقية األمنية املوقّعة
بني البلدين يف عام  ،2008ثم عادت ،وإن بشكل محدود ،إثر سقوط املوصل وجزء واسع من أرايض البالد بيد
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» (صيف .)2014
عها وتركيبها يف فئتني كربيني :األوىل هي التنظيامت
َّ
م التنظيامت الشيعية ،أو أعاد توزي َ
شق هذا االنقسا ُ
القريبة من إيران واملدعومة منها ،أو التي ترى أن عالقة العراق بإيران عالقة مصريية يف ظل الرصاعات
أساس االصطفاف الذي تنخرط فيه ،داخل ًّيا
اإلقليمية القامئة ،كام ترى أن الهوية الشيعية يجب أن تكون
َ
د هذه الفئة يف الفصائل املسلحة التي خرجت ،بالتدريج وعرب عقد من الزمان ،من عباءة
وخارجيًا .ويتمثّل عام ُ
جيش املهدي (التجربة األهم يف الشيعية املسلحة) ،بسبب الرصاعات والتناقضات داخل هذا التنظيم ،أو
لتشكل (مع الفصائل الشيعية املسلحة ما قبل جيش املهدي ،وال سيام فيلق بدر)،
َ
بتشجيع ودفع إيرانيني،
ة يف الرصاع
ريا ،تحكمه عقيدة الدفاع عن تجربة الحكم الشيعي يف العراق من جهة ،وينخرط أدا ً
كيانًا مسل ً
حا كب ً
اإلقليمي الواسع ،الذي باتت تديره إيران ما بعد الثورات العربية  2011من جهة أخرى .ويف  ،2014وبسبب
تهديد داعش ،تأطرت هذه الفصائل باإلطار الذي يحمل اسم «الحشد الشعبي» .وحتى بعد انتهاء الحرب عىل
لتتصي
داعش (خريف  ،)2017مل تتوقف هذه التنظيامت ،بل بدأت (أو استأنفت ،باألحرى) ديناميكيتها الطويلة
ّ
ٍ
تنظيامت سياسية ،لها مواقفُها السياسية الخاصة فيام يخص تجربة الحكم الشيعي يف العراق ،ولكنها تدور
يف النهاية يف الفلك السيايس اإليراين .والفئة الثانية هي الفئة التي تعارض هذا التوجه .وعىل الرغم
من أنها تع ّرف نفسها من خالل الهوية الشيعية ،فإنها ال تتوافق مع السياسة اإليرانية ،سواء يف توجهاتها

من الكاظمي هذا يف املنهاج الوزاري لحكومته ،بل جعله الفقرة األوىل فيه ،ينظر :جمهورية العراق ،رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
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اإلقليمية ،أو عدائها للغرب ،أو استتباعها العراق ،من خالل نفوذها الكبري فيه .ولذلك ،هي تعمل عىل أن تح ّد
من النفوذ اإليراين يف البالد ونفوذ وكالئه املحليني ،وتتخذ من العالقة بالواليات املتحدة والدول العربية أداة
يف توجهها هذا.
كان الكاظمي جز ًءا من منظومة العبادي؛ إذ شغل منصب رئيس جهاز املخابرات يف حقبته ( .)2020-2016وعدا
مقت تجرب ُ
ة الحرب عىل داعش صلتَه باألمريكيني ،من حيث
توجهاته السابقة ،القريبة من الخط األمرييك ،ع ّ
وظيفته عىل رأس جهاز املخابرات.
وهكذا ،مل يكن الكاظمي بعيدًا عن االنقسام الشيعي املوصوف آنفًا ،وقد يكون قرأ احتجاجات  2019بأنها ثورة
عىل تركة العقدين من تجربة الحكم الشيعي ،والتي يتحمل التيار القريب من إيران مسؤولي َ
ة رسم مالمحها
األساسية ،وهي قراءة واسعة ومنترشة ،تفهم االحتجاجات بأنها احتجاج الشباب الشيعة تحديدًا ،الذين نشؤوا
يف ظل الحكم الشيعي .وبغض النظر عن تقييمي لهذا النمط من التفسري الحتجاجات  ،2019الذي أرى أنه
اختزايل (ورسيع) ،كان ال بد لتفسريٍ عىل هذه الشاكلة أن يُوظَّف ويدخل يف سياق االنقسامات الشيعية.
خطاب ترشين واستعارت َه،
ني الكاظمي
ويف سياق الرصاع بني الفاعلني يف منظومة الحكم ،يجب أن نفهم تضم َ
َ
وصولً إىل إقرار االنتخابات املبكرة يف  ،2021التي ستبدو (بحسب ما يريد الكاظمي يف كل هذا السياق
جا من مخرجات ثورة ترشين  2019ومثرة من مثراتها.
املوصوف أعاله) مخر ً
ويف الحقيقة ،ال ميكن االدعاء بأن االنتخابات املبكرة هي من بنات أفكار الكاظمي ،بل هي بالفعل شعار
رفعته أطراف أساسية يف الثورة.
نت ،يف إسهام سابق ،2أن التيار العام بني قوى الثورة مل يكن مع خيار اإلسقاط الكامل للنظام
كنت قد بيّ ُ
ُ
وبناء نظام سيايس جديد وعملية سياسية جديدة ،من الحجر األول .ومع أنه كانت مثة رؤية بني بعض املحتجني
برضورة إسقاط النظام القائم ،وبناء نظام جديد من الصفر ،مثة يف املقابل خشية غالبة مام ميكن أن يؤدي
ري من عودة التجمع يف إطار الهويات اإلثنية والطائفية ،وما ميكن أن يفيض إليه هذا من عنف؛
إليه التصف ُ
جه عملي َ
ة تجربة ما
ة االنتقال نحو النظام الجديد وبنائه .وال تزال ذاكر ُ
إذ تفتقد البالد إىل ناظم متفق عليه يو ّ
بعد  2003شاخصة؛ إذ انتهى سقو ُ
ط االستبداد إىل حرب أهلية ( .)2006-2008هذا إىل جانب أن ال أحد ميلك
ضامنة بأن العودة إىل النقطة صفر ستقود إىل نتائج أحسن مام آلت إليه األمور ،منذ  2003وإىل هذه اللحظة.
األفق السيايس لثورة ترشين عىل أنها «ثورة إصالحية» :أن يسهم الضغط االحتجاجي ،الطويل
م ،تشكّل
ُ
ومن ث ّ
عا) آخر.
واملتواصل ،يف بناء مسار سيايس ،يفيض إىل تعديالت جذرية يف النظام ،مبا يجعل منه شيئًا (نو ً
وتتضمن «إعادة ال َب ْن َي َنة» هذه أمرين :االستمرارية مع النظام القائم ،بغض النظر عن شكل هذه االستمرارية
وقَدْرها ،واالنطالق منه لصناعة بنية جديدة.
األفق السيايس للثورة ومسار االنتقال إىل نظام
ونات أو مفاهيم شكّلت
َ
ويف الخالصة ،مثة ثالثة مك ّ
جديد :االحتجاجات الطويلة واملتواصلة ،واملسار السيايس الذي يكون هدفه ،األول واألخري ،إصالح النظام
السيايس ،والطابع الجذري لهذه اإلصالحات.
لذلك ،كانت مثة رؤية دامئة بأن الحل ميكن أن يأيت من املسار السيايس القائم ،وبإطار الرشعية الراهن،
أو لنقل :القدر األدىن من إطار الرشعية القائم .وهذا يعني قبول التيار األوسع بني قوى الثورة ببقاء
حا جذريًا .وما أفكار «االنتخابات املبكرة» ،و«إصالح القانون
ُ
النظام إطا ًرا ،وإمنا
األمل األكرب يف إصالحه إصال ً
االنتخايب» ،و«إصالح مفوضية االنتخابات» ،التي تبناها طيف واسع من املحتجني ،إال أفكار للعمل من داخل
النظام القائم ،ال بنقضه وإنكاره ونسفه.
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هذا األفق العام للثورة هو استنتاج الحق للفعل االحتجاجي عىل األرض ،وهو صياغة وتدوين للديناميكيات
م ،جز ًءا
العميقة للثورة ،يف محاولة تريد أن تعطي الثور َ
ة لغتَها السياسية والفكرية ،لتكون هذه اللغةُ ،من ث ّ
من الثورة.
ول تدريج ًّيا إىل برنامج عمل طويل األمد لقوى الثورة،
غري أن هذا اإلطار املجرد ،حتى وإن كان يف اإلمكان أن يتح ّ
فإنه مل يب ُد للعديد منها كافيًا أو عمليًا ،من دون مطالب محددة وبرنامج ملموس .من هنا ،ويف هذا اإلطار،
ة إلجراء انتخابات مبكرة؛ وهي دعوة تبطن أمرين :األول هو أن االنتخابات
قدّم العديد من أطراف الثورة دعو ً
السالفة (منذ  )2005مل تعكس توجهات الرأي العام العراقي نحو السلطة ،ومن ثم ،تكمن املشكلة ،بحسب
هذا التصور ،يف العملية االنتخابية نفسها التي لو جرى ضبطها لقدّمت مخرجات أخرى؛ واألمر اآلخر ،واألكرث
ة التغيري نحو النظام البديل.
أهمية ،هو أن االنتخابات املبكرة ستتحول هنا إىل «اسرتاتيجية انتقالية» وأدا َ
كان األفق العام السالف للثورة ،بطابعه الرتكيبي (ضغط احتجاجي مستمر ،يفيض إىل إصالحات جذرية داخل
النظام) يتمفصل ،شيئًا فشيئًا ،إىل طريقني أو خيارين يعكسان التوجهات املختلفة لقوى الثورة .الطريق أو
ة عىل زخمها االحتجاجي ،مبعنى أن تبقى حرك َ
ة احتجاج ،من جهة أن االحتجاجات،
الخيار األول هو أن تحافظ الثور ُ
التي ترتاكم منذ  ،2010هي األداة الوحيدة التي قادت إىل إحداث تغيري ملموس يف النظام ومساره؛ والخيار
ة انتقال ،لتكون غاية بذاتها،
اآلخر تبنته أطراف داخل الثورة ،كانت تخىش من أن تتحول االحتجاجاتُ  ،من كونها أدا َ
فضل عن الخشية من أن الظروف املالمئة لنجاح الحركة
ً
م يف نفق عدمي .هذا
لتدخل الحركة االحتجاجية من ث ّ
االحتجاجية قد ال تكون متوافرة دامئًا ،يف حني أن التغيري عرب األطر املؤسسية القامئة هدف ملموس وعيني،
ما أو فكرة مجردة.
وليس مبدأ عا ًّ
ويف كل األحوال ،ال نستطيع أن نقول إن قوى الثورة اختارت ،وعىل نح ٍ
و حاسم ونهايئ ،أح َد الخيارين عىل
حساب اآلخر؛ فالخيار األول ال يزال يُناقَش يف أوساط الحركة االحتجاجية ،غري أن الخيار الثاين تحول إىل واقع
حال وإجراءات ملموسة.
ة للتغيري.
وهكذا ،أصبحت االنتخابات املبكرة أدا ً
يل ،كنت أدعو منذ وقت مبكّر إىل عدم اختزال أهداف الثورة يف االنتخابات املبكرة ،فعدا ما تراكم
بالنسبة إ ّ
خالل العقدين األخريين يف أدبيات العلوم السياسية التي درست التجارب االنتخابية ،من أن االنتخابات قد
تؤدّي دو ًرا سلبيًا ،وقد تزيد من االستقطاب املجتمعي ،إذا تحولت إىل فضاء للتنافس بني مجموعات إثنية
مثال بارزًا يف هذا
ً
ور واحد لنظام الحكم (وقد استُعمل العراق ما بعد  2003بوصفه
ودينية ،ال تتفق عىل تص ّ
املجال) ،ال يبدو يل من السليم التعامل مع االنتخابات والنظر إليها بوصفها مرآة تعكس عىل نح ٍ
و شفّاف
ما قا ًّرا وثابتًا .االنتخابات ،باألحرى ،صناعة ،والكيفي ُ
ة الرأي العام تؤثر فيها
ة التي تنعكس بها صور ُ
وأمني رأيًا عا ًّ
عوامل كثرية .وال أقصد ،هنا ،عمليات التزوير ورشاء األصوات ،بل أقصد اإلجراءات التي ال قادح قانونيًّا فيها ،من
ُ
قبيل الدعاية وسبلها ،واألموال التي ت ُبذَل يف سبيل ذلك وحسن توزيعها ،وكيفية إدارة السلوك التصويتي
للناخبني ،وكيفية توزيع مرشحي كل قامئة عىل املناطق والدوائر االنتخابية ،وما إىل ذلك من إجراءات.
وبالتأكيد ،ال تتساوى التنظيامت السياسية املتنافسة يف قدراتها عىل هذه الصناعة ،بل ليس مثة تكافؤ
ولدت للتو من رحم الحركة االحتجاجية ،والتنظيامت التي راكمت خربات طويلة يف مجال
بني التنظيامت التي ُ
الصناعة االنتخابية.
واألهم من ذلك ،رمبا ،ونحن نتحدث عن حالة االنتخابات الراهنة يف العراق ،أن االنتخابات املبكرة مل تكن وسيلةً،
أو أداة ،أو جز ًءا ،من انتقال ثوري ،أو انتقال إصالحي شامل ،كام هو أمل ثورة ترشين  2019يف العراق ،التي
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بملا تاباختنالا« ىلإ ةلصوملا قيرطلارطلاتاباختنالا« ىلإ ةلصوملا قيرطلا

عرف بـ «املوجة
وضعت يف مصاف ثورات وحركات احتجاجية ذات طابع مفصيل جذري ،يف إطار ما ُ
ُ
ص ّنفت و ُ
الثانية من الثورات العربية».
وضع عىل االنتخابات املبكرة ،بوصفها أداة تغيري وانتقال ،وهي مل تكن كذلك يف خربات
إن األمل الذي ُ
االنتقال السيايس عرب العامل ،نقلها من كونها مطل ًبا رفعته الثورة (أو بعض أطرافها) ،إلجراء تغيري جذري يف
النظام ،إىل متبنى للنظام نفسه؛ فهذه االنتخابات ما كان لها أن ت ُجرى لوال قبول أطراف النظام األساسية
بها ،بل إنها ما كان لها أن تجرى لو أن أحد األطراف األساسية يف النظام انسحب منها.
جل أو تُلغى هي اللحظة التي أعلن فيها زعيم
وبال شك ،كانت أكرث لحظة كان ميكن فيها لهذه االنتخابات أن تؤ ّ
التيار الصدري ،السيد مقتدى الصدر ،عدم مشاركة تياره يف االنتخابات ،يف أواسط متوز /يوليو  ،2021ومل يكن
ألي موقف للقوى املنبثقة عن ثورة ترشين أي تأثري يف مسألة انعقاد االنتخابات من عدمه ،ويف أي وقت.
وهذا يلخّص ،عىل نح ٍ
و مكثّف جدًا ،كيف أن االنتخابات ،التي قُدِّمت بأنها مخرج من مخرجات ثورة ترشين ،انتهت
ألن تكون أداة بيد النظام وقواه األساسية.
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